
Dokonano analizY

OSWIADCZENIE MAJATKOWE dF$hffiT

Ma
, kierownika jednostki

UWAGA:
l. Osoba skladaj4ca oswiadczenie obowiEzana jest do zgodnego z prawd4, starannego i zupelnego wypehienia

ka2dej z rubryk.
2. le?sli poszczeg6lne rubryki nie majduj4 w konketnym prrypadku zzstosowania, nalezy wpisai ,,nie dowczy,'3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zanajest olae$lid przynaleznosd poszczegOtnyctr sfiaani[Oi

maj4tkowych, dochod6w i zobowiQzarl do maj4tku odrgbnego i maj4tku objQrego matzeriskq wsp6lnosciq
maj4tkow4.

4. OSwiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kaju i za granic4.
5. OSwiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wniez wierz,,telnosci pienigzre.
6 W czgici A oswiadczenia zawarte-sE informacje j awne, w czgsci B za3 informacje niejawne dotycz4ce adresu

zamieszkania skladajqcego oSwiadczenie oraz miejsca polortenia nieruchomosci

CZtrSC A

Ja, niZej podpisany(a). Mi.r:0.ii-or,,r . lDhdzimbp OaczarcA.

o eJ gmrny,

l. Zasoby pienig2ne:

- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie polskiej

Akodq.:lt-o :Y.e n ; . ...a.5."A.\..? 9 t.!.t
(miejscowoSi) (dnia)

fAu....
urod zony(a) I z - w p ri ru8 :"i:d tlil:: :: ll- l" ll'll Hii-};
. S2.tr.o?e . . . P.oof sfs ro.rcrni? . .i.m,. .t!.,.ile.o.ltts+o[ez o.L .

........d tp o.kfo.r......s:(.co.f I
rub ..

.a.@oa.q

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoici gospodarczej
przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz4dzie
gminnym (Dz. U. z 2017r. Wz 1875), zgodnie z aft. 24h tei ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodz4ce w sklad
malzenskiej wspdlnodci majqtkowej lub stanowiqce m6j maj4tek odrgbny:

, ....10.Q "..lCpp, :.:+1...

drodki pienig2ne zgromadzone w walucie obcej: ..f)rcC... dnklSZt l
.ata...dnlyc?r/ .papiery wartoSciowe:

...... na kwotg: ...W1@..ddtlczcl

*o**G.O5-'d4,.



II' o"- . powierzchni: n.io..dnh,1cz.t1....m2, o *a*oici: ..d9.

2. Mieszkanie o powierzchni: ...Q5, q
m2, o warrodci : .2.5-9,99.?. +:.. Z--..

qrul prawny: .....N 1.0. \n'9.>-C,4.A.(42 Q.

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodars*u, n[g..d.p.\rr| ......

o warto6ci: ..V1.18.. dteklcz rodzaj
c

.., powierzchnia

zabudowy: .. h.

:..nfa.. czy.
t@

a
tytul prawny: ...nLQ... dp.k1C2

Z rego tytulu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoSci: nfc dn\tey

powierzchnia: . v
o wartoSci: . ..8

ty.tul prawny:.

I II.
tenta udzial6u,: ........Posiadam udzialy w spolkach.handlowych - nalezy poda6 liczbg i emi

...... ......ni.e.... d,rclU czg
udziaty te stanowi4 pakiet wigkszy niZ 10%o udzialow w spolce: ..ntq ...d4.C

Z tego tytulu osiqgnElem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysok oS"i, ...t1-[k...dAQ.CZy.

IV.
Posiadam akcje w spolkach handlowych - nale2y poda6 liczbg i emitenta akcji: ..PIb d.e!l4ce1

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niz loyo 
^kqi 

w spolce:.. ni.a....d,&4.r2

Z lego tltulu osiqgn4lem/glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ..
""4"'
tLl@.. tu\,y

v.
Nabylem/am (nabyl m6j mal2onek, z

odrgbnego) od Skarbu Paristwa, innej

terytorialnego, ich zwiqzk6w, komunalnej

wyl4czeniem mienia przynaleZnego do jego maj4tku
panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du

osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastgpuj4ce
przetargu - naleiry podai opis mienia i datg nabycia, odmlenl9,

LLontts

kogo:
kt6rerJ:od

....Q|a...
l"galo u w drodze

tytul prawny: ..nie..da\ey . .......

4. Inne nieruchomodci:

W: "h



vI.
I . Prowadzg &ialalnoSi gospodarcz42 (nalezy podai formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci)

Lr.rC.....dn4

..olokfr*l ...
osobami ...:.nt,C0 . .dt2

osobiScie ..

wsp6lnie z

,,!I a/1
Y..t

lnnyml

Z tego tytulu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko6ci: .0 i.e..A&4cza

2. TarzAdzan dzialalno5ci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnoici (nalezypodai formg prawn4

- osobiscie.... Ai e... d,c.h{.cz*1.
i przedmiot dzialalno6ci):

wsp6lnie z irurymi osobami ...d.A... d.O try zy.

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: nin d-dlCZY

VII.
l. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba sg5lki): .. rDfA.

jestem czlonkiem zan4du (odt<ieay):.. llfQ. .. fu 4 r r*/ .

jestem czlonkiem rady nadzorczej(od kiedy):..n{b. a4rrq

1"r,., "rr.*t"- f".;oi ..*i.r:""j t"a ii"or, n i?i a*fie i A

, ,"*" ir,"i.r,u*rui"-fi*l w roku ubieglym ao"noa * firolo s"i nf@ d,otUi;r4-l

2. W spoldzielniach: ...11 C an\czt1

- jestem czionkiem zaruqdu (od kiedy): . . .l\4 -@ dn\r2,7

jestem czlonkiem rady nadzorczejt'l (od ki"dy) nfe d,,*4ay

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): . n.[e

dnt4cz*1

czL/.........

Z tego tytulu osiEgn4lem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: . .Il4.Q *9rrq
3. W fundacjach prowadz4cych dzialalnodi gospodarczq -/') dCq.,4

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): . @..

'a'

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): . . . fl,( G. d.oh4czy

- j;,;;;;;il;;;;,;i;";',ri.',i;i",,i r*b drl*,l.>r/

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci: .hi"O...
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vI[.
Inne dochody osiqgane z tytufu zatrudnienia lub innej dzialalnoici zarobkowej lub zajqe z

podaniem kwot uzyskiwanych z kaZdego tltulu: -......... '.

. z .h;lr. i, r:. . t afsv.at.a.lr!ilQ.. no P la c.r -.. 9k . .BO.b..13,r.a1,

IX.

mechanicmych nalezy podai markg, model i rok produkcji)

zlotvch t

'ifa dp@Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej l0 000 w przypadku pojazdow

x.
Zobowi4zana pienig2ne o wartoSci polvyzej I 0 000 zlotych, w tym zaci4gniEte kredlty i pozyczki

oraz warunki, na jakichTostaly udzielone (wobec kogo. w zwi

w jakiej wysokodcn: ..fi.@....dn\COl ...
4zku z jakim zdarzeniem,

JT

4

Mont ?
ahni



Poryzsze oiwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno5ci.

Skariusttlc . 45 O\.znZt"''''' '''"t "'
(mieiscowoSa. data ) (podpis )

I Niewlasciwe skeslii.
! Nie dotycry dzialalnodci w).tworczej w rolnictwie w zakresie produkcji ro6tinnej i zwierzEcej.

i zalaesie gospodarstwa rodzinnego.
r Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni miesz-kaniowych T
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